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खूप खूप वर्ाांपवूी इटलीच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागात एक सरिार
आपली एकुलती एक मलुगी, गेमा, बरोबर राहत अस.े सरिाराची बायको खूप
आधीच वारली होती. त्याने एकट्यानेच लहानग्या गेमाचे पालनपोर्ण केल.े

शहराच्या मध्यभागी सरिाराची हवेली होती. हवेलीची िारे गरजूूंसाठी
कायमच उघडी असत. सरिार जेनारो खूप प्रेमळ होता. बदु्धधमान आणण
प्रामाणणक गहृस्थ अशी त्याची सवविरू ख्याती होती.



िररोज सकाळी सरिार
जेनारो हवेलीतल्या सभागहृात
जाई आणण भल्यामोठ्या
टेबलापाशी बसनू लोकाूंच्या
समस्या, तक्रारी ऐकून घेई.
गेमा लहान असल्यापासनू
पाहत आली होती की सरिार
प्रत्येकाच्या शूंकेचे ननराकरण
करत. सभागहृात येणारा
प्रत्येक माणूस समाधानी
चेहऱ्यानेच बाहेर पड.े

िपुारी अभ्यास करून
झाल्यावर गेमा आपल्या
बाबाूंसोबत अूंगणात बसे.

“कारा, माझ्या गोड मलुी,
आज दिवसभरात तू काय बरूं
केलूंस?” बाबा ववचारत. आणण
मग दिवसभरातल्या सगळ्या
गमतीजमती, वाचलेली नवीन
पसु्तकूं , मास्तराूंनी शशकवलेल्या
गोष्टी गेमा बाबाूंना साूंगे.



गेमा आणण सरिार गप्पा मारत
बसले की झाडावरचे रूंगीबेरूंगी पक्षी
गाऊ लागत. “अहाहा!” सरिार म्हणे.
“इल कॉन्सेतो, मफैिल, सरुु झाली
आहे.” सगळ्या पाखराूंच्या
फकलबबलाटामध्ये एक मूंजळू आवाज
कायम लक्ष वेधून घेई. हा मधुर
आवाज होता एका पाूंढऱ्याशभु्र
पक्ष्याचा. गेमा त्याला लाडाने ‘ला
कोलूंबा’ म्हणे.

गेमासोबत अूंगणात बसनू
पाखराूंची गोड गाणी ऐकणे ही
सरिार जेनारोच्या आयषु्यातली
सवावत आनूंििायी गोष्ट होती.



पण ह्या डोंगराळ भागात दहवाळा खूप लवकर यायचा. बिव पडायला
सरुुवात झाली की दिवस छोटे होत आणण सारे पक्षी िक्षक्षणेकडच्या उबिार
प्रिेशात उडून जात. सरिार आणण गेमा थूंडगार िपुारी सभागहृातल्या
शकेोटीपाशी बसनू ऊब घेत.

बिावचे कमरेएवढ्या उूंचीचे ढीग साचायचे. ही कडाक्याची थूंडी कधी
सूंपणार की नाही अशी गेमाला भीती वाटू लागे. अश्या वेळी सरिार

गेमाची समजूत काढायचे. “गमेा बाळा, काळजी करू नकोस. लवकरच
दिवस मोठे होतील. उबिार वाऱ्याच्या झुळुकी आणण स्वच्छ सयूवप्रकाश
सोबत घेऊन ला वप्रमावेरा, वसूंतऋत,ु येईल.”

“मग सगळे पक्षीही परत येतील आणण पनु्हा आपल्याला इ कॉन्सेती,
मफैिली ऐकायला शमळतील.” गेमा म्हणे.

“हो. मलाही पाखराूंच्या मधुर गाणयाूंची खूप आठवण येते आहे.”



सरिाराूंनी साूंधगतल्याप्रमाणे
हळूहळू बिव ववतळायचा,
झाडाूंना नवी पालवी िुटायची
आणण सभागहृाच्या णखडकीमधून
ला कोलूंबा ची सरेुल शीळ पनु्हा
कानावर पडायची. दहवाळ्यानूंतर
सगळ्यात आधी नतचेच आगमन
व्हायचे. आणण मग हळूहळू
ववववध रूंगी िुलाूंनी आणण
पक्ष्याूंनी अूंगण गजबजून
जायचे. त्याूंचे मधरु कूजन
ऐकणयात सरिार आणण गेमा
तासूंतास रमनू जात.



एका वर्ी उन्हाळा सूंपल्यावर सरिार आजारी पडल.े वदै्याूंच्या
उपचाराूंनीही त्याूंची तब्येत सधुारली नाही. सरिार अूंथरुणाला णखळून रादहल.े

“गमेा बाळा, णखडकी उघड. मला इल कॉन्सेतो ऐकायचे आहे.” ते
म्हणाल.े पाखराूंच्या गाणयाूंनी ते तपृ्त होत. त्यामळेु रोज िपुारी गेमा त्याूंच्या
खोलीची णखडकी उघडे आणण िोघे शमळून गाणी ऐकत. पाखराूंच्या
फकलबबलाटातच सरिाराूंना झोप लागनू जाई.

हळूहळू दिवस छोटे झाले आणण गार वारे वाहू लागल.े दहवाळ्याची चाहूल
लागली. पहाटे बिावच्या बारीक भरुभरुीने अूंगण पाूंढरेशभु्र होऊन जाई. काही
पक्षी िक्षक्षणेकडच्या प्रवासाला ननघालेले गेमाने पदहल.े



“कारीस्स्समी, वप्रय पाखराूंनो, कृपा करून उडून जाऊ नका. तमुची गोड
गाणी ऐकून माझे बाबा नक्कीच बरे होतील. तमुच्या फकलबबलाटाने
त्याूंना प्रसन्न वाटतूं. मी तमु्हाला िाणे िेईन. झाडाूंना टोपल्या बाूंधीन.
तमु्हाला सरुक्षक्षत आणण उबिार ठेवीन. ररस्तात,े वव पे्रगो. प्लीज रहा.”

गेमाने पाखराूंसाठी ताटलीत िाणे ठेवले. झाडाच्या िाूंद्याूंना टोपल्या
बाूंधल्या. पाखराूंना ऊब शमळावी म्हणून मऊमऊ लोकरीची गािी तयार केली.

पक्षी रोज गाणी गात. त्याूंच्या मूंजुळ आवाजाने सरिाराूंना खूप आनूंि
होई. पण त्याूंच्या तब्येतीत मात्र िारशी सधुारणा होत नव्हती.



डडसेंबर मदहना आला तशी मोठी
दहमवािळे सरुु झाली. आणखी पक्षी उडून
गेले. ला कोलूंबा मात्र थाूंबली. गेमा आणण
नतच्या वडडलाूंसाठी ती आपल्या मूंजुळ
आवाजात गाणी गात रादहली.

नाताळचा सण जवळ आला. िरवर्ी
गेमा आणण सरिार या सणाची आतरुतनेे
वाट पहायचे. त्या दिवशी शहरातली सगळी
मलुूं मेजवानीसाठी सभागहृात यायची.
मेजवानीमध्ये पानेतोने (इटलीतला गोड
पावाचा प्रकार), हॉट चॉकलेट आणण
सवाांसाठी भरपरू भेटवस्तू असत. पण यावर्ी
तर सरिार पार अूंथरुणाला णखळले होत.े
त्याूंनी गेमाला आपल्याजवळ बोलवनू घेतले
आणण म्हणाले, “बाळा, यावर्ीच्या नाताळ
सणाला तू माझी जागा घेतली पादहजेस.
सभागहृात जाऊन सवाांना शभेुच्छा िे आणण
लहान मलुाूंमध्ये भेटवस्तू वाट.” गेमाने
सरिाराूंच्या इच्छेप्रमाणे सारे काही केले. ला
कोलूंबा आणण इतर उरल्यासरुल्या पक्ष्याूंनी
शमळून नाताळ सणाचे एक छानसे गाणेही
गायल.े



नाताळानूंतर भरपरू दहमवर्ावव झाला. एवपिेननया (६जानेवारीला साजरा
केला जाणारा इटलीतील एक सण) सूंपता सूंपता तर जवळपास सारेच पक्षी
ननघून गेले. धारिार आवाजाचे वपवळे पक्षी आणण बासरीसारखी मूंजुळ शीळ
घालणारी ननळी पाखरे सारेच गायब झाल.े वपवळेजिव, ननळेशार, दहरवेगार,
लालबुूंि असे सगळेच पक्षी िक्षक्षणेकडे उडून गेले.

अखेर जानेवारीच्या मध्यावर सतत धचवधचवणारे ताूंबसू रूंगाचे पक्षीही
ननघनू गेले. ला कोलूंबा तवेढी मागे रादहली.

सरिाराूंच्या सूंगीतप्रेमाबद्िल मादहती असणारे त्याूंचे शमत्रमबैत्रणी अूंगणात
येऊन त्याूंच्यासाठी गाणी गात. पण त्याूंना पाखराूंची सर कशी येणार. त्याूंचे
मोठाले आवाज आणण सूंगीत ऐकून सरिाराचूं डोकूं िखुू लागे.

गेमा उबिार स्वेटर घालनू बागेत गेली.
“कोलूंबा, प्लीज रहा.” ती म्हणाली. “मला माझे बाबा खूप आवडतात.
डॉक्टरकाका म्हणाले की त्याूंना बरूं होणयासाठी उबिार वसूंतऋतचुी गरज आहे.
तझुी मधुर गाणी त्याूंच्या मनाला उभारी िेतात. वसूंत ऋतु लवकरच येईल
याची आशा िेतात. प्लीज आम्हाला सोडून जाऊ नकोस.”



ला कोलूंबा रादहली.

आता जानेवारी मदहना
सूंपत आला होता. वर्ावतले हे
सवावत थूंड दिवस. थूंडगार
वारे दहमशशखराूंवर थैमान
घालू लागल.े शहरातली घरूं
थूंडीने गारठून गेली.

तरीिेखील िररोज िपुारी गमेा णखडकीची जराशी िट उघड.े आपल्या
बाबाूंचा अशक्त हात हातात घेऊन ती त्याूंच्यासोबत ला कोलूंबाची मूंजुळ
गाणी ऐके.



२८ जानेवारीला हवा आणखीनच
बबघडली. गेमाने नतच्या बाबाूंना
सभागहृातल्या शकेोटीपाशी बसवले.
बाहेर लोकरीच्या टोपलीत बसलेली ला
कोलूंबा थूंडीने कुडकुडू लागली. गेमाने
णखडकी उघडल्याबरोबर ती
णखडकीच्या कठड्यावर जाऊन बसली.
सभागहृातल्या शकेोटीमळेु नतला
उबिार वाटू लागल.े ला कोलूंबा ने
गायला सरुुवात केली. अूंधार पडपेयांत
ती गातच रादहली.

त्यानूंतर ती उडत उडत
धुराड्यापाशी गेली. खाली पेटलेल्या
शकेोटीची ऊब धुराड्याच्या ववटाूंपयांत
पोहचत होती. त्या उबिार जागते ला
कोलूंबा झोपी गेली. पढुचे िोन दिवस
नतने धुराड्यातच मकु्काम ठोकला.
िक्त खाणयासाठी आणण सरिार
जेनारोसाठी गाणी गाणयासाठी ती
नतथून बाहेर पडत अस.े तापाने
िणिणलेला सरिार अधववट ग्लानीत
होता. गेमा दिवसरात्र त्याूंच्या उशाशी
बसनू होती.



अखेर नतसऱ्या दिवशी ला कोलूंबा शीळ घालत णखडकीच्या दिशनेे
झेपावली. तो जानेवारी मदहन्याचा शवेटचा दिवस होता. ला कोलूंबा चा
आवाज कानावर पडताच गेमाने णखडकी उघडली.

धुराने काळेकुट्ट झाललेे ते पाखरू पाहून नतचा आपल्या डोळ्याूंवर
ववश्वासच बसेना. “ला मेलाव, काळूं पाखरू!” गेमा ओरडली. पण त्या पाखराने
गायला सरुुवात केल्याबरोबर गमेाची खात्री पटली की ते पाखरू म्हणजेच ला
कोलूंबा होती.



सरिाराूंनी डोळे उघडले
आणण तीन दिवसाूंनूंतर
पदहल्याूंिाच ते उठून बसले.
अशक्त आवाजात ते
पुटपुटले, “माझ्या पाखराचूं
गाणूं.”

“धन्यवाि काळ्या
पाखरा!” गेमा म्हणाली.
“तुझ्या गाणयाूंमुळेच माझ्या
बाबाूंचा जीव वाचला. ते या
आजारपणातून खडखडीत
बरे होतील याची मला खात्री
आहे.”

ला मेलाव धरुाड्याच्या
दिशनेे उडून गेली.

िसुऱ्या दिवशी सकाळी उूंच
पहाडाूंमधनू उबिार वाऱ्याची एक
झुळूक आली. गेमाला वसूंत
ऋतूची चाहूल लागली. वर्ावतले
सवावत थूंड असे तीन दिवस
आता सरून गेले होते. पण ला
कोलूंबा ला मेलावच रादहली.
नतच्या वपसाूंचा रूंग पनु्हा
कधीच पालटला नाही.



नववर्ावच्या पदहल्या उबिार दिवशी गेमा आणण नतचे बाबा अूंगणात
गेले. पदहले एक लाल पक्षी आला. त्याच्यापाठोपाठ ननळा, वपवळा, दहरवा
असे सारेच आले. ला मेलाव त्याूंची केव्हापासून वाट बघत होती. पुन्हा
एकिा तऱ्हेतऱ्हेच्या पाखराूंच्या फकलबबलाटाने अूंगण भरून गेले.

तेव्हापासून ला कोलूंबा आणण
नतच्या वपल्लाूंना ला मेलाव म्हणून
ओळखले जाऊ लागले. नतच्या
सन्मानाथव सरिाराूंनी घोर्णा केली
की यापुढे जानेवारी मदहन्याचे
शवेटचे तीन दिवस ‘ले स्जओनावते
िेला मेलाव, काळ्या पाखराचे
दिवस’, म्हणून ओळखले जातील.

उत्तर इटलीच्या डोंगरराूंगाूंमध्ये
आजिेखील असे म्हटले जाते.


